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Leitor, é para ti 

 
FORMAÇÃO BÍBLICA DO LEITOR 

 

A BÍBLIA – O Livro dos Livros 

       

3 - Como manusear a Bíblia  
 

Para manusear a Bíblia é necessário 
seguir alguns passos: 

 
  Saber o Nome ou o Título do Livro -

ver se o Livro está no Antigo ou no Novo 
Testamento;  

  O número do Capítulo está sempre 
em tamanho grande, no início do capítulo do 
Livro; 

  O número do versículo está sempre 
em tamanho menor, espalhado pelo meio 
do texto; 

  Ajuda-te a compreender isto melhor, 
se perceberes que, quando expressamos 
por escrito uma citação bíblica, entre o 
número do capítulo e do versículo, vai 
sempre uma vírgula; 

  Se o texto abranger mais de um 
versículo, então separa-se a sequência dos 
versículos por um traço;  

  Às vezes encontramos um “s” ou dois 
“ss” depois do versículo. Quer dizer 
“versículo seguinte” ou “versículos 
seguintes”;  

  Às vezes encontramos um “a” ou um 
“b” após o versículo. Indicam se é a primeira 
ou a segunda parte do versículo, que se 
pretende referir. Isso acontece quando o 
versículo é formado por uma ou mais frases. 
____________________________________________ 

 

Papa Francisco 
                    (Cronologia)  …continuação 

 

1980   (…continuação) 

Faz uma viagem à Alemanha, onde vê, 
pela primeira vez, o quadro “Maria a 
desfazer Nós” do pintor barroco George 
Melchior Schmidtner. Fica tão inspirado pela 
imagem que leva uma cópia do quadro 
quando regressa a Buenos Aires; 

 

1992    
É nomeado bispo auxiliar de Buenos 

Aires, a 27 de Junho; 
 

1998    
É nomeado arcebispo de Buenos Aires, 

a 28 de Fevereiro; 
 

2001   
É nomeado cardeal da Igreja Católica 

pelo Papa João Paulo II; 
 

 
 

2005    
É nomeado presidente da Conferência 

Episcopal da Argentina, cargo que manterá 
até 2011. 

Reúne-se o conclave com o objectivo 
de escolher o próximo Papa em 
consequência da morte de João Paulo II. 
Diz-se que Bergoglio ficou em segundo 
lugar, mas o conclave acabou por eleger de 
imediiato o cardeal alemão Joseph 
Ratzinger, que adoptou o nome de Bento 
XVI; 

 

2013    
O conclave escolhe Jorge Mário 

Bergoglio como novo Papa depois de o 
pontífice em funções, Bento XVI, abandonar 
o cargo, alegando como motivo a sua idade 
avançada. 
____________________________________________ 

 

Morreste-me 
 

Um convite que não podemos recusar:  
viver para os outros. (…continuação) 

 

      Jesus Cristo inaugurou esta nova 
dimensão da vida, ressuscitando de entre 
os mortos, porque viveu a vida dando a vida 
e uma doação total, até à morte numa cruz. 
A morte, por Jesus, é ela mesma uma 
dádiva livre e gratuita da vida. Essa entrega 
é o fundamento da esperança de que sere-
mos dados à vida para além da morte, 
nessa nova dimensão, a dimensão plena do 
Amor de Deus. Podemos assim compreen-
der que uma vida dada livremente pelo 
outro, pelos rostos que nos interpelam, 
quando acontece a morte, essa mesma vida 
faz com que a morte não possa mais 
roubar-nos a vida. Esta adquire eternidade. 
Foi uma vida dada. Deus “soma luz à luz”. 
 

          (Secretariado Diocesano de Pastoral da Cultura) 

____________________________________________ 

Concordas? 
Quem ama, tem sempre razão. 
                                                              (Eu concordo) 

De parabéns 
 
      Esta semana estão de parabéns, pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
leitores: 

– Joaquim Martins (Paróquia de 
Carvalhosa), hoje, Domingo, dia 9 de 
Novembro; 

– Diana Santos (Paróquia de Sanfins), 
na próxima terça-feira, dia 11 de Novembro. 

À Diana e ao sr. Martins, o Jornal do 
Leitor deseja-lhes muitas felicidades. 
____________________________________________ 
 

Feliz aniversário 
 

Não te esqueças do teu aniversário. O 
dia de anos é uma oportunidade maravi-
lhosa para te renovares, rejuvenesceres e 
fazeres a tua festa. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 
 

Humor 
 
      O marido entra em casa com uma 
bebedeira de respeito. A mulher, que está 
na cama com um valentíssimo ataque de 
gripe, invectiva-o: 

 – Parece impossível!... Eu aqui quase a 
morrer e tu a emborrachares-te dessa 
maneira. 

 – Então, mulher, não te zangues. 
Estive a beber à tua saúde!   
____________________________________________ 
 

Leitor podes dar a tua sugestão ou fazer 

a tua crítica, para o mail:  
      jornal.leitor@portugalmail.pt 

____________________________________________
_ 

A Fechar 
 

Não posso impedir 
que se continuem a dizer mentiras, 

mas  posso  falar  sempre  a  verdade. 
 
 

Tempo Comum 
     

      A sabedoria da Igreja apresenta-nos 
sempre Cristo como nossa esperança. O 
ressuscitado está sempre connosco. Não só 
a paróquia e os seus movimentos de 
piedade e apostolado, mas todas as 
assembleias dominicais estão animadas por 
esta presença salvadora e a convicção de 
que voltar a Cristo é a fonte de toda a 
esperança. Confessamos a nossa fé a 
nossa convicção na certeza desta verdade.      
     O crescimento da colaboração entre fiéis 
e pastores dá à Igreja um rosto sempre 
mais belo e credível. Agradecemos juntos 
os dons que o Senhor nos concedeu e 
pedimos novas graças para a nossa vida. 
____________________________________________ 
 

Introdução 
 
     Não é difícil acreditar. Difícil é perse-
verar na fé. 
      Israel fez a experiência da fidelidade do 
seu Deus, e para Ele criou a expressão 
hesedwe'emet, que se encontra muitas 
vezes na Bíblia e que pode ser traduzida 
como: fiel no amor. Quando o Senhor 
estipula uma aliança, cumpre-a, mesmo que 
a outra parte traia os compromissos assumi-
dos; quando faz uma promessa, Ele nunca 
falta à palavra dada. 

Paulo estava profundamente certo disso 
mesmo: «Fiel é Deus, por quem fostes 
chamados» (1 Cor, 1, 9); «Se formos infiéis, 
Ele permanecerá fiel, pois não pode negar-      
-se a si mesmo» (2 Tm 2, 13); e, lembrando 
a infidelidade de Israel, exclama: «Irá, 
porventura, a infidelidade deles anular a 
fidelidade de Deus? De maneira nenhuma!» 
(Rm 3, 3-4). 

Mas poderá, alguma vez, o ser humano 
corresponder a este amor? 

Na Bíblia fala-se dos hasidim (os fiéis; 
de hesed, fiel) e, ainda antes de Cristo, um 
grupo de homens piedosos e virtuosos –  
que tinham adoptado este nome – propu-
nham-se encarnar o israelita leal, cumpridor 
da Lei, disposto a ir até ao martírio para não 
trair a sua fé. Esta corrente espiritual 

manteve-se  até  aos  nossos  dias  no povo  

  judeu. Este texto foi escrito por um destes 
hasidim diante da câmara de gás: «Deus de 
Israel, fizeste tudo o que era possível para 
que eu não acreditasse em Ti. Se, porven-
tura, Tu pensavas conseguir fazer com que 
me desviasse do meu caminho, pois bem, 
eu Te digo, meu Deus, Deus de meus pais, 
não o conseguirás. Podes espancar-me, 
tirar-me o que de mais precioso e querido  
eu  tenho aqui na terra, podes atormentar-   
-me até à morte, mas eu acreditarei sempre 
em Ti. Amar-Te-ei sempre. Morro como vivi, 
acreditando firmemente em Ti.» 

Pois é. Quando sopra o vento da prova, 
– lemos no Livro dos Provérbios –   «a luz 
do justo brilha alegremente, mas a lâmpada 
dos ímpios extinguir-se-á» (Pr 13, 9). 

- Faz, ó Senhor, que no último dia possa 
repetir como Paulo: «Terminei a minha 
corrida, conservei-me fiel.» 
____________________________________________ 
 

1.ª Leitura (Sab 6, 12-16) 
 

Monição: 
 

A busca da verdade e do caminho a seguir é 
sugerida nesta leitura que nos prepara para a 

mensagem da Palavra deste domingo. 
A verdadeira sabedoria vem-nos do Senhor. 

Escutemo-l’O e sigamos sempre pelo caminho que nos 
indica. 

 

Leitura: 
 

Leitura do Livro da Sabedoria 
 

12A Sabedoria é luminosa e o seu brilho é 
inalterável; deixa-se ver facilmente àqueles que a 
amam e faz-se encontrar aos que a procuram.  
13Antecipa-se e dá-se a conhecer aos que a desejam.  
14Quem a busca desde a aurora não se fatigará, porque 
há-de encontrá-la já sentada à sua porta. 15Meditar 
sobre ela, é prudência consumada e, quem lhe 

consagra as vigílias, depressa ficará sem cuidados.  
16Procura por toda a parte os que são dignos dela: 
aparece-lhes nos caminhos, cheia de benevolência, e 
vem ao seu encontro em todos os seus pensamentos. 

 

Palavra do Senhor. 

  

Recomendações ao leitor: 
 

Abordarás – leitor – este texto com uma 
intenção muito séria: a de comunicares à 
assembleia, um conjunto de pensamentos 
importantes para todos nós. 

Impõe-se  uma  leitura pausada, assim como 

pausas mais longas no fim de cada frase. Aliás 
esta recomendação vale para hoje e para 
sempre.  
      Atenção a algumas palavras: inalterável, 
antecipa-se, aparece-lhes, benevolência. 
 

Comentário: 
 

Mais do que a riqueza, a beleza e a 
força, os Israelitas – assim como todos os 
povos da Antiguidade –  estimavam a «sa-
bedoria». Apreciavam quem perscrutava 
(investigava) os segredos da natureza, 
quem compunha provérbios, cantos e 
poesias, quem reflectia sobre os enigmas 
do mundo, sobre a vida e sobre a morte, 
sobre a alegria e sobre a dor. O mais 
famoso dos sábios foi Salomão, cuja 
sabedoria «excedia a de todos os filhos do 
Oriente e toda a sabedoria do Egipto» (1 Rs 
5, 9-14). 

Mas quando a Bíblia fala de «sabe-
doria» refere-se, sobretudo, à arte de 
orientar bem a própria vida. Sábio é quem, 
reflectindo sobre a própria experiência, os 
ensinamentos dos sábios que o prece-
deram, os acontecimentos da história do 
seu povo, retira daí ensinamentos que são 
úteis para si e para os outros; sabe 
distinguir o que é justo do que é errado, 
consegue controlar os seus próprios 
instintos e paixões, age com ponderação, é 
leal no falar e no agir, é humilde e modesto. 

Mas, no mundo, não existe uma só 
sabedoria: ao lado da sabedoria de Deus 
está também a da «serpente» que a Bíblia 
apresenta como a mais astuta das criaturas 
feitas pelo Senhor Deus (Gn 3, 1). É a 
imagem da esperteza do homem que 
pretende ser dono absoluto do seu próprio 
destino, mas que, excluindo Deus da sua 
vida, acaba por decretar a sua ruína. 
Poderá este homem adornar-se com o título 
de «sábio»? A resposta da Bíblia é: não. É o 
insensato que, no seu coração, exclama: 
«Não há Deus!» (SI 14, 1). 

É, portanto, fundamental para cada 
pessoa, para cada família, para cada povo, 
verificar qual é a «sabedoria» que a guia, 
que a leva pela mão: é a de Deus ou a da 
«serpente»? De qual «sabedoria» depen-
dem as decisões que são tomadas?  
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Trata-se de fazer uma escolha entre a 
vida e a morte. 

O autor do trecho que hoje nos é 
proposto é um sábio que descobriu a 
sabedoria de Deus e quer que os seus 
leitores se enamorem dela; por isso é que a 
apresenta, personificada, como uma ra-
pariga esplêndida, como uma jovem que 
brinca e se diverte diante de Deus: é 
luminosa e incorruptível, quem a ama nunca 
se cansa de a contemplar (v. 12). 

E as penas de amor? Experimenta-as 
quem se sente rejeitado, quem vê continua-
mente fugir a amada, quem descobre que a 
mulher dos seus sonhos é inatingível. Será 
assim tão árduo obter a sabedoria de Deus? 

Não! – responde o nosso autor. Ela 
pode ser encontrada por quem quer que a 
procure (v. 12); aliás, é ela mesma que se 
antecipa a quem a ama, que manifesta mil 
encantos para se fazer notar, para se dar a 
conhecer (v. 13). Logo, desde a manhã, vai 
à procura de um homem sábio para o 
alegrar com a sua beleza e, para o seduzir, 
espera-o à porta de sua casa (v. 14). 

De alguns, é ela mesma que se encanta; 
fica fascinada porque «são dignos dela». 
Quando os descobre, nunca mais os 
abandona, segue-os para todo o lado, 
acompanha-os em todos os pensamentos 
(v. 16). 

O trecho termina proclamando feliz e 
sem canseiras quem faz sua a sabedoria de 
Deus, quem lhe confia a sua vida (v. 15). 

– Agarra-a e não a largues jamais. 
____________________________________________ 

 

Salmo Responsorial 
Sl 62 (63), 2.3-4.5-6.7-8 (R. 2b) 

  

Monição: 
 

A busca de Deus e a oração do salmista anima 
toda a vida daquele que ora e reza os salmos à luz do 

Novo Testamento. 
 Não troquemos o Senhor por aquilo que é 

ilusório. Só Deus sacia a nossa ânsia infinita de 
felicidade. 

 
Refrão: 

 
A MINHA ALMA TEM SEDE DE VÓS, MEU DEUS. 

  
Senhor, sois o meu Deus: desde a aurora Vos procuro. 
A minha alma tem sede de Vós. 

Por Vós suspiro, 
como terra árida, sequiosa, sem água. 
  
Quero contemplar-Vos no santuário, 

para ver o vosso poder e a vossa glória. 
A vossa graça vale mais que a vida; 
por isso, os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores. 
  

Assim Vos bendirei toda a minha vida 
e em vosso louvor levantarei as mãos. 
Serei saciado com saborosos manjares 
e com vozes de júbilo Vos louvarei. 

  
 

 

Quando no leito Vos recordo, 
passo a noite a pensar em Vós. 
Porque Vos tornastes o meu refúgio, 

exulto à sombra das vossas asas. 
____________________________________________ 
 

2.ª Leitura (1 Tes 4, 13-18) 
 

 Monição: 
 

É bela a vida na Terra. Pela Fé acreditamos que o 
Senhor nos ressuscitará após a morte, para com Ele 
vivermos para sempre. A ressurreição de Jesus é força 
para todos aqueles que anseiam pela felicidade. A 

felicidade encontra-se no Senhor ressuscitado. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Tessalonicenses 
 

13Não queremos, irmãos, deixar-vos na 
ignorância a respeito dos defuntos, para não vos 
contristardes como os outros, que não têm 
esperança. 14Se acreditamos que Jesus morreu e 

ressuscitou, do mesmo modo, Deus levará com Jesus 
os que em Jesus tiverem morrido. 

15Eis o que temos para vos dizer, segundo uma 
palavra do Senhor: Nós, os vivos, os que ficarmos para 

a vinda do Senhor, não precederemos os que tiverem 
morrido. 16Ao sinal dado, à voz do Arcanjo e ao som 
da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do Céu e 
os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17Em 

seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado, 
seremos arrebatados juntamente com eles sobre as 
nuvens, para irmos ao encontro do Senhor nos ares, e 
assim estaremos sempre com o Senhor. 18Consolai-       

-vos uns aos outros com estas palavras. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendações ao leitor: 
 

      Exercitar algumas palavras mais difíceis de 
pronunciar: ignorância / contristardes / precede-
remos / ressuscitarão / arrebatados (não 
“arrebentados”) / consolai-vos.  
 

Comentário:        
 

Nas primeiras comunidades cristãs 
tinha-se difundido a convicção de que Jesus 
voltaria rapidamente para levar consigo os 
discípulos e introduzi-los no Reino do Pai. 
Também Paulo partilhava esta ideia. De 
onde tinha vindo? Como tinha surgido? 

É espontâneo e natural imaginar que a 
própria geração será a última, e que o 
mundo acabará connosco. Até aqui, nada 
de estranho. Os problemas começam 
quando aparecem os chamados milenaris-
tas que, aproveitando-se da ingenuidade 
das pessoas, anunciam acontecimentos 
espaventosos (aparatosos) e fazem perder 
a cabeça a qualquer um, convencendo-o de 
que «chegaram os últimos dias». As 
consequências destes fanatismos podem 
até ser trágicas. 

No tempo de Paulo, a expectativa da 
iminência do fim do mundo era alimentada, 
antes de mais, pelos rabis. Estes diziam 
que,  devido   às   inúmeras  desgraças  que  

tinham atingido o seu povo, assim como 
devido aos muitos sofrimentos, humilhações 
e violências de todo o género que Israel 
continuava a suportar, Deus estava para 
intervir e dar início ao seu Reino. Mas 
também algumas frases de Jesus, 
interpretadas à letra e de forma incorrecta, 
tinham contribuído para suscitar esta 
expectativa (Mt 24). 

   Em Tessalónica esta situação começava 
a criar sérios problemas, tanto que Paulo 
sentiu a necessidade de intervir. Havia 
quem, convencido de que faltava pouco 
tempo para viver e que as reservas de 
comida eram suficientes, tinha deixado de 
trabalhar e passasse a levar uma vida de 
mandrião, desacreditando assim toda a 
comunidade. 
      Havia  também  um  problema  teológico 
que suscitava dúvidas e perplexidade 
(confusão): tinha a ver com a sorte dos 
defuntos. As pessoas perguntavam-se: se o 
Senhor vier buscar-nos a nós, os vivos, o 
que será dos nossos parentes e amigos que 
já morreram? 

Ora, na leitura de hoje é esclarecido o 
segundo problema. Ao da abstenção ao 
trabalho, Paulo responderá com uma 
segunda carta, escrita a esta mesma 
comunidade. 

Paulo começa por lembrar algumas 
verdades fundamentais: diante da morte, 
pagãos e cristãos encontram-se em 
posições não só diferentes, mas opostas; os 
primeiros «não têm esperança» e portanto, 
diante da morte, não podem fazer mais 
nada se não desesperar: para eles é o fim 
de tudo. Pelo contrário, os cristãos acre-
ditam na vida eterna, sabem que a vida de 
Deus, recebida no Baptismo, não é 
interrompida pela morte; mesmo que sofram 
pela separação de uma pessoa querida, não 
se entristecem «como os outros, que não 
têm esperança» (v. 13). 

A segunda verdade, a que os 
tessalonicenses se devem referir, é a res-
surreição de Cristo (v. 14). Jesus venceu a 
morte, entrou na glória do Pai e levará 
consigo todos aqueles que, no Baptismo, se 
uniram a Ele. 

Depois a terceira verdade consoladora 
(v. 15-17) é que, aquando da vinda de 
Cristo, não haverá diferença entre os que já 
estão mortos e os que ainda vivem: todos 
serão recolhidos e ficarão para sempre com 
o Senhor. 

Portanto, nestas verdades –  que 
constituem o centro da fé – os cristãos 
devem encontrar a resposta ao enigma que, 
desde sempre, angustiou os homens, que é 
o enigma  da morte. 
____________________________________________ 
 

Visita-nos em: www.paroquiasces.com 
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Aclamação ao Evangelho 
Mt 24, 42a.44 

  

Monição: 
 

A advertência e a exigência de Cristo é um aviso 
de amor de quem deseja a salvação de cada homem. 

Na verdade, quantas vezes o Senhor nos exorta à 
vigilância!... Se cumprirmos em cada dia a missão que 
nos confiou estaremos sempre preparados. 

  

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 

  
Vigiai e estai preparados, 
porque, na hora em que não pensais,  
virá o Filho do homem. 

____________________________________________ 
 

Evangelho (Mt 25, 1-13) 
 
  

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Mateus 

 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a 
seguinte parábola: 1«O reino dos Céus pode comparar-
-se a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, 

foram ao encontro do esposo. 2Cinco eram insensatas 
e cinco eram prudentes. 3As insensatas, ao tomarem 
as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, 
 4enquanto as prudentes, com as lâmpadas, levaram 

azeite nas almotolias. 5Como o esposo se demorava, 
começaram todas a dormitar e adormeceram. 6À meia 
noite ouviu-se um brado: ‘Aí vem o esposo; ide ao seu 
encontro’. 7Então, as virgens levantaram-se todas e 

começaram a preparar as lâmpadas. 8As insensatas 
disseram às prudentes: ‘Dai-nos do vosso azeite, que 
as nossas lâmpadas estão a apagar-se’. 9Mas as 
prudentes responderam: ‘Talvez não chegue para nós 

e para vós. Ide antes comprá-lo aos vendedores’.  
10Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o esposo: as 
que estavam preparadas entraram com ele para o 
banquete nupcial; e a porta fechou-se. 11Mais tarde, 

chegaram também as outras virgens e disseram: 
‘Senhor, senhor, abre-nos a porta’. 12Mas ele 
respondeu: ‘Em verdade vos digo: Não vos conheço’. 
 13Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a 
hora». 
 

Palavra da Salvação 
 

Comentário: 
 

Esta parábola das dez virgens, referida 
apenas em Mateus, aparece-nos na 
segunda parte do discurso escatológico do 
Primeiro Evangelho (Mt 24 – 25). É ela uma 
exortação do Senhor à vigilância, a fim de 
mantermos acesa a luz da fé com o azeite 
da caridade. A parábola enquadra-se nos 
costumes nupciais judaicos da época; na 
última fase das festas nupciais, que em 
casa de cada um dos noivos já se vinham 
fazendo, tratava-se de o noivo, rodeado dos 
seus amigos, vir buscar a noiva a casa dela 
para a sua, a fim de todos juntos celebrarem 
as bodas. O cortejo do noivo era recebido 
fora de casa pelas amigas da noiva 
(raparigas solteiras, daqui a designação 
de “virgens”), enquanto a noiva aguardava 
dentro o encontro com o noivo. Sucede, 
porém, que este ritual não parece ser 
exactamente o desta parábola,  pois  parece 
 

 

Por que é que Deus é bom? 
 
Num reino muito distante, havia um rei 

que não acreditava nos desígnios de Deus. 
Porém, tinha um servo que sempre lhe 
lembrava a bondade divina. Em todas as 
circunstâncias, o súbdito dizia:   

– Majestade, não desanime, porque 
Deus é bom! 

Um dia, ambos saíram para caçar na 
floresta; subitamente, apareceu uma fera, 
que atacou o rei. Apesar de ter conseguido 
matar o animal, o súbdito não conseguiu 
evitar que o soberano perdesse o dedo 
mínimo da mão direita. 

Furioso pelo acidente e sem demons-
trar gratidão por ter sido salvo, o soberano 
perguntou: 

– E agora, o que me dizes? Que Deus é 
bom? Se isso fosse verdade, eu não teria 
sido atacado, nem perdido o meu dedo. 

O servo respondeu. 
– Majestade, apesar de tudo, somente 

lhe posso dizer que Deus é bom, e a perda 
de um dedo não prova o contrário. 

Indignado com a resposta, o rei ordenou 
que o súbdito fosse atirado para a cela mais 
escura e malcheirosa do calabouço. 

Pouco tempo depois, o soberano saiu 
novamente para caçar; na ocasião, foi 
atacado novamente, desta vez por uma tribo 
de índios selvagens, temidos por todos, pois 
sacrificavam pessoas em honra dos seus 
deuses. Prenderam o rei e começaram a 
preparar o ritual do sacrifício. No momento 
da imolação, ao examinar a vítima, o sacer-
dote observou, furioso:  

– Este homem não pode ser sacrificado, 
pois falta-lhe um dedo na mão! 

Devido a isso, o rei foi solto. Ao voltar 
ao palácio, muito satisfeito e aliviado por ter 
escapado da morte, mandou libertar o seu 
servo e pediu que fosse conduzido à sua 
presença. Ao vê-lo, o monarca abraçou-o 
afectuosamente, dizendo: 

– Meu servo, Deus realmente foi muito 
bom comigo! Como deves saber, consegui 
escapar da morte, justamente porque me 
faltava um dos dedos. No entanto, ainda 
paira uma grande dúvida: se Deus é tão 
bom, porque permitiu que alguém, como tu,  
que tanto o defende, fosse preso e 
maltratado?! 

– Sorrindo o servo respondeu: 
– Majestade, se eu estivesse naquela 

caçada, certamente seria eu o sacrificado 
no seu lugar, pois a mim não me falta 
nenhum dedo! 

Moral desta história: Nunca deve-
mos tirar conclusões precipitadas acerca do 
que vai acontecendo na nossa vida. Mas 

parar para ver o que acontece a seguir. 

que o banquete foi em casa da noiva 
(embora isto não seja dito) e, em vez dos 
archotes habituais, foram usadas candeias 
de azeite. Desta maneira, a lição da 
parábola torna-se ainda mais clara, uma vez 
que são as dez jovens a esperar a vinda do 
esposo em casa da noiva; o noivo figura de 
Cristo, para cuja vinda os fiéis – as dez 
virgens – devem estar preparados, não lhes 
bastando estar na Igreja, a casa da noiva, 
embora esta não seja expressamente 
nomeada na parábola. 
____________________________________________ 
 

Oração Universal 
 

1 – Pela Igreja que espera o seu Senhor 

e pelo nosso Bispo António, pelos presbíteros e      
diáconos, 
que sem fadiga nos repetem “Vigiai”, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelos descuidados com o regresso do Senhor, 

pelos que baixam os braços já sem forças 
e pelos fiéis acordados e despertos, 

oremos, irmãos. 
 
3 – Pelos homens e mulheres que amam a Cristo, 

pelas famílias que vivem sem esperança e na      

tristeza 
e pelos doentes, os isolados e os que sofrem, 
oremos, irmãos. 

 

4 – Pelas virgens e pelos monges contemplativos, 
pelos jovens que se propõe seguir o senhor 
e pelas jovens que Lhe entregaram o coração, 
oremos, irmãos. 

 
5 – Pelos fiéis que caíram na indiferença, 

pelos que mantêm as suas lâmpadas acesas 
e pelos que despertam a fé dos vacilantes, 

oremos, irmãos. 
____________________________________________ 
 

Agenda  Santoral 
 

Dia 10 – S.Leão Magno (Papa e Dout. da Igreja);  
Dia 11 – S. Martinho de Tours (Bispo) 

Dia 12 – S.Josafat (Bispo e Mártir);  
Dia 15 – S. Alberto Magno (Bispo e Dr. da Igre) 

____________________________________________ 
 

Gotas de Orvalho 
       
      Domina a tua agitação. Só as pessoas 
calmas podem ser eficientes. A agitação 
cansa e produz tudo mal. A pressa é inimiga 
da perfeição (é velho!).  

Por outro lado, a calma é o segredo das 
pessoas que fazem tudo bem feito. Quanto 
mais trabalho, maior deve ser a tua calma. 

Domina a tua agitação, permanece 
sereno(a) e tudo te sairá bem. 
____________________________________________ 
 

Pensamento 
 

Onde houver outro ser humano, estará a 

oportunidade de manifestar amor. 
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